ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr.

din 19.12.2018

privind darea în administrare a „Serviciului public pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman”către
Direcția Municipal Locato Roman, în calitate de operator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 23271 din 18.12.2018 iniţiată de
către dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului, precum şi raportul de
specialitate nr.23272 din 18.12.2018 întocmit de către Direcția Juridică și
Administrație Publică – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;
Văzând avizul favorabil nr. 59 din 19.12.2018 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 296 din
al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din dat de
către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) și alin. (3), art.3, alin. (1), lit.
j), al (3), art.5, pt.3, lit.c), art 11, al (2), lit b), din O.G. Nr. 71/ 2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local;
Luând act de prevederile Legea 213/1998 privind bunurile proprietate
publică cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.c)și d), alin (6), lit. a),
pct. 17,
din Legea nr. 215/2001R- legea administrației publice locale cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din Legea 215/2001R - legea
administrației publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea în administrare a Serviciului public pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman și a bunurilor proprietate
publică și privată a municipiului Roman utilizate pentru furnizarea/ prestarea
acestuia, prin încredințare directă, către DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO.
Se aprobă preluarea activitatii privind administrarea Serviciului public
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman de catre Direcția

Municipal Locato, precum și a personalului aferent acestui serviciu public, de la
SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA Roman.
Art. 2. În relația cu autoritățile municipiului Roman, Direcția Municipal
Locato Roman este operatorul serviciului de utilitate publică prevăzut la art.1,
raportul juridic constând în gestiunea directă serviciilor și încredințarea directă
a bunurilor proprietate publică și / sau privată a Municipiului Roman, utilizate
pentru furnizarea/prestarea serviciului de utilitate publică specific.
Art. 3. Se aprobă că bunurile imobile prin care operatorul realizează
Serviciul, fac parte din domeniul public al Municipiului Roman.Stabilește faptul
că celelalte bunuri (dotări, echipamente, etc.), altele decât cele prevăzute la
aliniatul precedent, fac parte din domeniul privat al Municipiului Roman și sunt
încredințate operatorului Direcția Municipal Locato Roman.
Art. 4. Stabilește că inventarierea bunurilor prevăzute la art. 3,
înregistrarea acestora, precum și predarea-preluarea să se efectueze până la 15
ianuarie 2019 prin grija Direcției Economice și Direcției Municipal Locato.
Art. 5. Se împuternicește primarul municipiului Roman să semneze
contractul de dare în administrare a Serviciului de gestionare a câinilor fară
stăpân al Municipiului Roman.
Art. 6. În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, se abrogă dispozițiile art. 4, 5, 6,7 din HCL 129/2017.
Art.7. Se modifica art. 1 din HCL 100/2018, în sensul înlocuirii
operatorului SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA cu DIRECȚIA
MUNICIPAL LOCATO .
Art. 8. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, Direcția
Municipal Locato Roman și Direcția Economică.
Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea in administrare a
Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul
Roman,către Direcția MUNICIPAL LOCATO Roman în calitate de operator
Gestionarea problematicii câinilor fără stăpân este un domeniu de importanță
majoră pentru administrația publică locală, fiind cunoscute problemele generate de
prezența acestor câini pe domeniul public și privat al Municipiului Roman.
Serviciul public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman
asigură îndeplinirea următoarelor obiective:
1. controlul populației de câini fără stăpân de pe raza municipiului Roman;
2. urmăreşte reducerea numărului de câini fără stăpân;
3. ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi;
4. stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună;
5. prevenirea abandonului şi al pierderii câinilor;
6. facilitarea recuperării câinilor pierduţi;
7. reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze;
8. reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor;
9. prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor.
Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării
Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman intră
în competenţa exclusivă a autorităţii administraţiei publice locale.
Pana in acest moment, acest serviciu a fost gestionat de catre SC MUNICIPAL
LOCATO SERV SA în baza HCL 129/2017.
Indiferent de forma de gestiune a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor
fără Stăpân din Municipiul Roman, autoritatea administraţiei publice locale are
responsabilitatea de a urmări obţinerea unui serviciu public corespunzător interesului
general al comunităţii locale pe care o reprezintă, în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi cu reglementările europene.
Cum prin HCL 223/2018 s-a inființat Direcția Municipal Locato, directie cu
personalitate juridică, care are ca obiect de activitate gestionarea serviciilor de utilitate
publică, propun darea in administrare a acestui serviciu catre aceasta Direcție.
Faţă de cele de mai sus, vă rog să vă pronunţaţi prin vot.
INIŢIATOR:
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a
Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman,
către ,, MUNICIPAL LOCATO Roman, în calitate de operator
Din punct de vedere al oportunității
Prin H.C.L. nr. 129/2018, s-a aprobat Regulamentul serviciului public de gestionare a
câinilor fără stăpân din municipiul Roman, precum și delegarea de gestiune prin concesiune a
acestui serviciu către SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman, aceasta societate
gestionand acest serviciu public.

Cum prin HCL 223/2018 s-a inființat Direcția Municipal Locato, directie cu
personalitate juridică, care are ca obiect de activitate gestionarea serviciilor de utilitate
publică, propun darea in administrare a acestui serviciu catre aceasta Direcție.
.Din punct de vedere al legalității.
Având în vedere prevederile art. 7 al (1) din O.U.G. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
conform căruia
“Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de
administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor
administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora
intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă a acestor autorităţi”, art. 10 al. (1) lit. b)
conform căruia gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se poate
organiza „prin gestiune indirectă sau gestiune delegată
Ținând cont de prevederile art. 2 al (1) din O.U. G. Nr. 155/ 2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân „ Consiliile locale ale unităţilor administrativteritoriale au obligaţia de a amenaja din fonduri proprii, în funcţie de necesităţi, adăposturi
pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri
publice” iar potrivit alin. (3) „În cazul în care este posibil, serviciile specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate potrivit reglementărilor legale în vigoare”.
În considerarea celor expuse apreciem că sunt îndeplinite condițiile de fond, formă,
necesitate şi oportunitate motiv pentru care propunem spre consultare și analiză proiectul
proiectul de hotărâre
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